VÝPIS USNESENÍ č. 19
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne
8.4. 2021 od 19.00 hodin v prostorách OÚ Černíkovice
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Předsedající starostka přivítala přítomné členy zastupitelstva na dnešním jednání OZ.
Zasedání Zastupitelstva obce Černíkovice (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin starostkou obce Zdenkou Jedlinskou (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatovala,
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce
Černíkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31. 3. 2021 do 8.
4. 2021. Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.cernikovice.cz informace
o konání zastupitelstva.
Předsedající konstatovala, že přítomno je 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 11
členů zastupitelstva (viz. prezenční listina – příloha č. 1/us19), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

1a. Volba členů návrhové komise
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí členy návrhové komise paní Irenu Čeplovou a
pana Václava Duška.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1b. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice volí ověřovateli pana Josefa Šitinu a pana Romana
Hubálka. Zapisovatelkou dnešního jednání je paní Klára Stillerová.
Hlasování: Pro: 9
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 2

1c. Schválení programu
Usnesení: Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje program v tomto znění:
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Zpráva starostky
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021
5. Projednání smlouvy o realizaci přeložky kNN
6. Projednání návrhů dodatků ke smlouvě - připojení k distribuční soustavě
7. Projednání bezúplatného pronájmu – Z-BOX
8. Projednání průzkumu trhu

9. Projednání investičního záměru – výstavba nové tělocvičny
10. Projednání podání žádosti o dotaci – nová tělocvična
11. Projednání cenové nabídky na zpracování dotace
12. Projednání plné moci k zastupování u projektu nové tělocvičny
13. Projednání revokace usnesení
14. Projednání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
15. Diskuze
16. Usnesení, závěr
Hlasování: Pro: 11
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 1: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva obce – bez připomínek.

3. Zpráva starostky obce
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 2: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí zprávu
starostky obce.
4. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2021
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 3: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 1/2021.

5. Projednání smlouvy o realizaci přeložky kNN
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 4: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí
Smlouvu číslo Z_S24_12_8120076640 o realizaci přeložky na stavbu „Černíkovice, p.č.550/11přeložka NN, kNN“ č. projektu IZ-12-2001727 firma K energo s.r.o.

6. Projednání návrhů dodatků ke smlouvě - připojení k distribuční soustavě
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 5: Zastupitelstvo obce Černíkovice bere na vědomí návrhy
dodatků ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4KV uzavřené na základě žádosti o připojení č. 412679151 a č.
4121679154 s podpisy.

7. Projednání bezúplatného pronájmu – Z-BOX
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 6: Zastupitelstvo Obce Černíkovice bere na vědomí
bezúplatný pronájem – přenechání do užívání část pozemku - služby Z-BOX-U.

8. Projednání průzkumu trhu
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 7: Zastupitelstvo Obce Černíkovice bere na vědomí
průzkum trhu na zpracování žádosti o dotaci z MF ČR.

9. Projednání investičního záměru – výstavba nové tělocvičny
Usnesení – Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje investiční záměr s názvem „Černíkovice Výstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“ s tím, že obec zabezpečí zdroje na financování
spoluúčasti z vlastních zdrojů, případně úvěrem.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 1, bylo schváleno.

10. Projednání podání žádosti o dotaci – nová tělocvična
Usnesení - Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje podání žádosti z dotaci v rámci výzvy
„Ministerstva financí z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ na projekt „Černíkovice - Výstavba
nové tělocvičny včetně příslušenství“.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 2, bylo schváleno.

11. Projednání cenové nabídky na zpracování dotace
Usnesení – Zastupitelstvo obce Černíkovice schvaluje cenu dle nabídkového listu na zpracování
žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR a přípravu a organizační zajištění výběrového řízení
na akci „Černíkovice-Výstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“ a pověřuje starostku
podpisem Příkazní smlouvy s firmou DABONA s.r.o., Rychnov n. Kněžnou.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

12. Projednání plné moci k zastupování u projektu nové tělocvičny
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Plnou moc firmě DABONA s.r.o.,
Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou k zastupování u projektu s názvem
„Černíkovice-Výstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“ a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 4, bylo schváleno.

13. Projednání revokace usnesení
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje revokaci usnesení č. 18 bod č. 5
Smlouvu
o budoucí
smlouvě
o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-1211. Projednání
prodeje
nemovitosti
- pozemku

2008145/SOBS VB/11 Černíkovice, západ, RK_0530, VN,TS,NN. Zastupitelstvo nesouhlasí s
jednorázovou odměnou ve výši 1.000,- Kč za omezení vlastnického práva a požaduje částku
schválenou us5/II.schvaluje bod č.2, tj. 180,-Kč za bm a pověřuje starostku podpisem
…………Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-2008145/SOBS VB/11. Zastupitelstvo souhlasí s jednorázovou náhradou za omezení
vlastnického práva ve výši 51.600,-Kč a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 5, bylo schváleno.

14. Projednání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Černíkovice schvaluje Cenu dle nabídkového listu na
zpracování projektové dokumentace na akci „Černíkovice – rekonstrukce VO, směr Uhřínovice
a 11.
Lično“
a pověřuje
starostku
podpisem
a zasláním objednávky firmě Dabona s.r.o., Sokolovská
Projednání
prodeje
nemovitosti
- pozemku
682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Hlasování: Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

15. Diskuze
Bez usnesení.

16. Závěr
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 1: ZO Černíkovice ukládá provést průzkum trhu –technický
dozor stavby (TDS na akci „Černíkovice-Výstavba nové tělocvičny včetně příslušenství“.
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 2: ZO Černíkovice ukládá Přípravu zadávacího řízení na
dodavatele stavby, smluvním zástupcem zadavatele je firma Dabona s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou.

Zdenka Jedlinská
starostka

Jiří Školník
místostarosta

